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Celní úřad Kolín podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 cenového
rozhodnutí CÚ Kolín č. 01/2005, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, uvedené v
Seznamu tabákových výrobků, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele

2. změny pevných cen

3. změny textu

uvedené v 16. dodatku, který je nedílnou přílohou
tohoto výměru.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon
obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí 
pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území
ČR.

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2005
pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové 
území ČR nebo dopravené z jiného členského státu 
na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami
vytištěnými podle § 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spo-
třebních daních.

Ředitel Celního úřadu Kolín:
Bc. Martin Melezínek, v.r.

Vyřizuje: Tinková Andrea
tel.: 327 514 458

1

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2005,
kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků,

změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu
- 16. dodatek

____________________

1)
§ 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2005

Seznam

tabákových výrobků s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

- 16. dodatek
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

I. CIGARETY

Pevná cena pro
Počet kusů konečného

v jednotkovém spotřebitele
Obchodní název Druh obalu balení určeném jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu pro přímou 

spotřebu v Kč

Respect Red papírová krabička 20 31,00 HR
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Respect Gold papírová krabička 20 31,00 HR
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
MONTE CARLO FINE krabička tvrdá 20 39,50 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm
Power papírová krabička 20 32,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
Power Gold papírová krabička 20 32,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
DIESEL 100 papírová krabička 20 32,50 GR
Cigareta s filtrem, 99 mm tvrdá
CROSS CROSS FILTERS papírová krabička 20 31,00 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
GLOBE papírová krabička 20 29,50 CZ
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
PALL MALL FILTER krabička papírová 20 39,50 EU
BE - CAF tvrdá
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL SMOOTH krabička papírová 20 39,50 EU
TASTE BE - CAF tvrdá
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL SOFT krabička papírová 20 39,50 EU
TASTE BE - CAF tvrdá
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL SMOOTH krabička papírová 20 43,00 EU
TASTE BE tvrdá
Cigareta s filtrem, 84 mm
PALL MALL FILTER BE krabička papírová 20 43,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
F6 FINE FLAVOR KS BOX papírová krabička 20 50,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
F6 LS RSP papírová krabička 20 50,00 EU
Cigareta s filtrem, 80 mm tvrdá
F6 BLUE KS BOX papírová krabička 20 50,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá
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Next (Pale Blue) KS FTB papírová krabička 20 34,00 EU
Cigareta s filtrem, 84 mm tvrdá

II. DOUTNÍKY, CIGARILLOS

Pevná cena pro
Počet kusů konečného
v jednot- spotřebitele
kovém v Kč Země

Obchodní název Druh obalu balení původu
určeném 

pro přímou
spotřebu

Jednotkové
balení

určené pro
přímou

spotřebu

Kus

Zino Platinum Chubby Kulatá plechová 12 3720,00 310,00 CH
krabička

Zino Platinum Stout Kulatá plechová 12 4740,00 395,00 CH
krabička

Zino Platinum Stretch Obdélníková 3 2970,00 990,00 CH
plechová krabička

Zino Platinum Shorty Kulatá plechová 16 3840,00 240,00 CH
krabička

Zino Platinum Low Rider Kulatá plechová 16 5280,00 330,00 CH
krabička

Zino Platinum Grand Master Kulatá plechová 12 4320,00 360,00 CH
krabička

Zino Platinum Double Grande Obdélníková 3 2310,00 770,00 CH
plechová krabička

Desperados Corona 5 Papírová krabička 5 100,00 20,00 DE

Zino Platinum Chubby Obdélníková 3 2640,00 880,00 CH
Especial plechová krabička
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III. TABÁK KE KOUŘENÍ - JEMNĚ ŘEZANÝ

Pevná cena pro
Hmotnost konečného

jednotkového spotřebitele
Obchodní název Druh obalu balení určeného jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu v kg pro přímou 

spotřebu v Kč

Aljaška Premium plastový sáček 0,1000 119,00 EU

2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

II. DOUTNÍKY, CIGARILLOS

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2004 se
u výrobku Macanudo Cafe 1997 Vintage Demi-97 (dřevěná krabice, 5 kusů) pevná cena jednotkového balení
určeného pro přímou spotřebu „1175,00“ nahrazuje pevnou cenou „1000,00“ a pevná cena jednoho kusu „235,00“
nahrazuje pevnou cenou „200,00“.
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kterým se vydává seznam telekomunikačních služeb 
s regulovanými cenami platnými pro určené prodáva-
jící a kupující (fyzické i právnické osoby) teleko-
munikačních služeb uvedených v tomto cenovém roz-
hodnutí.

Část I.

Seznam telekomunikačních služeb, u kterých
se uplatňují úředně stanovené maximální ceny

Položka č. Číselný kód SKP Název
(Standardní klasi-
fikace produkce)
(celního sazebníku)

1. 64 Výkony telekomunikačních
služeb,
z toho jen:

1.1. 64.20 Vnitrostátní telefonní služ-
by a další služby zahrnuté
do univerzální služby podle
§ 29 zákona č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o změ-
ně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v pří-
loze č. 1 tohoto cenového rozhodnutí.

1.2. 64.20 Mezinárodní telekomuni-
kační služby,
z toho jen:
Mezinárodní telefonní služ-
by kromě mezinárodních
telefonních služeb Inmarsat
(Inmarsat A, Inmarsat B,
Inmarsat Aero, Inmar-
sat M, Inmarsat Mini M),
Iridium a Mezinárodní glo-
bální sítě (882). 

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v pří-
loze č. 2 tohoto cenového rozhodnutí.

1.3. 64.20.21 Vnitrostátní radiokomuni-
kační služby rozhlasových 

64.20.22 a televizních vysílačů a pře-
vaděčů kromě rozhlasových
a televizních vysílačů a pře-
vaděčů vyrobených a uvede-
ných do provozu od 1. ledna
1997.

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v pří-
loze č. 3 tohoto cenového rozhodnutí.

1.4. 64.20.2 Pronájem přenosových vozů
pro televizní a rozhlasové
přenosy.

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v pří-
loze č. 4 tohoto cenového rozhodnutí.

Část II.

Seznam zboží, u něhož se uplatňují
věcně usměrňované ceny

Do ceny telekomunikačních služeb v položkách uve-
dených v této části lze promítnout pouze ekono-
micky oprávněné náklady těchto telekomunikačních
služeb, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňo-
vých zákonů. Pro účely tvorby regulovaných cen 
za veřejné telekomunikační služby, cen za propojení
a pro účely povinnosti vést oddělenou evidenci
nákladů, tržeb a výnosů, včetně vloženého kapitálu,
pro tvorbu cen se za ekonomicky neoprávněné
náklady považují náklady stanovené cenovým roz-
hodnutím Českého telekomunikačního úřadu
č. 01/2003, vydaným dne 3. 2. 2003.

2

Praha dne 22. dubna 2005
Č.j. 14902/2005-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2b odst. 2 zákona

č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,
a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává  

cenové rozhodnutí
č. 01/2005,
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Za přiměřený zisk se považuje zisk odpovídající obvy-
klému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatel-
ných ekonomických činnostech, který zajiš�uje
přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměře-
ném časovém období 1).

Příslušné určené podmínky obsažené v přílohách č. 1
a 2 tohoto cenového rozhodnutí se vztahují i na odpo-
vídající zboží s věcně usměrňovanými cenami.

Položka č. Číselný kód SKP Název
(Standardní klasi-
fikace produkce)
(celního sazebníku)

1. 64.20 Vnitrostátní telekomuni-
kační služby, 
z toho jen:
zřízení dočasných telefon-
ních účastnických stanic;
vnitrostátní dálnopisné služ-
by; vnitrostátní telegrafní
služby; zřízení nového tele-
komunikačního  okruhu;
pronájem vnitrostátních
telekomunikačních okruhů;
zřízení a přeložení telefonní
účastnické stanice se samo-
statným nebo podvojným
připojením nebo jednoho
přípojného vedení k poboč-
kové telefonní ústředně
v analogovém připojení;
používání telefonní účast-
nické stanice s podvojným
připojením; zřízení, přelo-
žení a používání přípojek
digitální sítě integrovaných
služeb (ISDN); zřízení, pře-
ložení a používání digitál-
ního připojení o rychlosti
2048 kbit/s připojujícího
digitální pobočkovou ústřed-
nu na příslušnou digitální
veřejnou telefonní ústřednu.

2. 64.20 Mezinárodní telekomuni-
kační služby,
z toho jen:
Mezinárodní telefonní služ-
by Inmarsat (Inmarsat A,
Inmarsat B, Inmarsat Aero,

Inmarsat M, Inmarsat
Mini M), Iridium a Meziná-
rodní globální sítě (882). 

(1) Ekonomicky oprávněnými náklady 
a) na vnitrostátní dálnopisné služby jsou náklady

na zřízení, přeložení, převod, používání a na
místní a meziměstská spojení účastnických
dálnopisných stanic;

b) na vnitrostátní telegrafní služby jsou náklady
na poskytování telegrafních služeb spojených
s přijímáním, přepravou a dodáním telegramu

(2) Bezplatně se přepravují telegramy k záchraně lid-
ského života.

3. 64.20 Vnitrostátní radiokomuni-
kační služby, z toho jen
služby rozhlasových a tele-
vizních vysílačů a převaděčů
vyrobených a uvedených do
provozu od 1. ledna 1997.

Část III.

Obecná a zrušovací ustanovení

1. Úředně stanovenými maximálními cenami za služby
uvedené v části I., se rozumí ceny bez daně z přidané
hodnoty podle zvláštního právního předpisu2). Ceny
za služby stanovené v přílohách č. 1, 2 a 4 včetně
daně z přidané hodnoty jsou informativní.

2. Úředně stanovenou maximální cenu lze navýšit
pouze o příslušnou daň z přidané hodnoty. Tato
cena s daní z přidané hodnoty je pro konečného spo-
třebitele konečná a nesmí k ní být připočítány žádné
další částky.

3. Zrušují se cenová rozhodnutí Českého telekomunikač-
ního úřadu č. 01/2002, č. 01/US/2003, č. 01/US/2004
a dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2002.

4. Cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
č. 01/2005 nabývá účinnosti dnem 25. dubna 2005.

Ing. David Stádník v. r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

____________________

1) § 2 odst. 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY 
ZA VNITROSTÁTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
POSKYTOVANÉ ČESKÝM  TELECOMEM,  a. s., 

V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY
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OBECNÉ PODMÍNKY
1. Telekomunikační služby se poskytují za podmínek

uvedených v zákonu č. 151/2000 Sb.,  o telekomu-
nikacích a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomu-
nikacích“), ve vyhlášce Ministerstva dopravy 
a spojů č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy 
a charakteristika koncových bodů a rozhraní
veřejné telekomunikační sítě a ve vyhlášce Minis-
terstva dopravy a spojů č. 196/2000 Sb., kterou se
stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele
kvality telekomunikačních služeb poskytovaných 
v rámci univerzální služby, ve znění vyhlášky 
č. 550/2004 Sb.

2. Maximální ceny a určené podmínky platí pro tele-
komunikační služby zahrnuté do univerzální
služby dle § 29 zákona o telekomunikacích, posky-
tované společností ČESKÝ TELECOM, a. s., se
sídlem Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3, IČ 60 19 33
36 (dále jen „poskytovatel“).

3. U všech telefonních účastnických stanic vyúčto-
vání telekomunikačních služeb odpovídá opatření
Českého telekomunikačního úřadu č. OÚ -
4/S/2000 ze dne 6. září 2000.

4. Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se rozumí: 
a) „telefonní účastnická stanice bytová“ - tele-

fonní účastnická stanice pro fyzickou osobu
pro osobní potřebu; 

b) „telefonní účastnická stanice podniková“ -
telefonní účastnická stanice pro právnickou
osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské
účely;

c) „cenový plán (tarif)“ - ceny za jednotlivé jed-
noznačně definované dílčí služby včetně urče-
ných věcných podmínek (např. používání
telefonní stanice, místní hovory, dálkové
hovory, mezinárodní hovory apod.). Cenové
plány jsou stanoveny samostatně pro tele-
fonní účastnické stanice bytové a samostatně
pro telefonní účastnické stanice podnikové,
kromě samostatně stanoveného cenového
plánu pro telefonní účastnické stanice bytové
MINI (dále jen „cenový plán MINI“); 

d) „základní cenový plán“ - cenový plán, který
neobsahuje volné minuty, hovorové kredity,
nadstavbové cenové plány (nadstavbové
tarify) a další zvýhodnění;

e) „2MBL“ - digitální připojení o rychlosti 
2048 kbit/s připojující digitální pobočkovou
ústřednu na příslušnou digitální veřejnou
telefonní ústřednu.

5. Maximální ceny a určené podmínky uvedené 
v této příloze se nevztahují na telekomunikační
služby poskytované mezi pevnou telekomunikační
sítí poskytovatele a mobilními telekomunikačními
sítěmi.

6. Ceny za automaticky uskutečněné hovory vzniklé
v síti poskytovatele, které jsou ukončené ve veřej-
ných pevných telekomunikačních sítích ostatních
provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí 
a poskytovatelů veřejných telekomunikačních slu-
žeb se stanovují v každém cenovém plánu posky-
tovatele ve stejné výši jako ceny za automaticky
uskutečněné hovory v síti poskytovatele v závis-

URČENÉ PODMÍNKY
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losti na zvoleném cenovém plánu. Ceny za auto-
maticky uskutečněné hovory v každém cenovém
plánu vzniklé v síti poskytovatele, které jsou ukon-
čené v neveřejných telekomunikačních sítích s pří-
stupovým kódem SAC, se stanovují ve stejné výši
jako ceny za automaticky uskutečněné hovory 
v síti poskytovatele v závislosti na zvoleném ceno-
vém plánu.

7. Při prodeji telefonních karet do veřejných telefon-
ních automatů platí pro všechny prodejce maxi-
mální cena uvedená poskytovatelem na telefonní
kartě. Při sjednání výše ceny telefonní karty nesmí
poskytovatel překročit maximální cenu uvedenou
v položce A.IV.2.1 zvýšenou o DPH vynásobenou
počtem telefonních jednotek (impulsů) uvede-
ných na telefonní kartě nebo na příbalovém
letáku.

8. Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na telefonní
karty určené pouze pro reklamní účely (označené
slovy „PUBLICITY“).

9. Poskytovatel musí nabízet nejméně jeden základní
cenový plán pro podnikové a nejméně jeden
základní cenový plán pro bytové telefonní účast-
nické stanice. Toto ustanovení platí i pro 2MBL 
a přípojky ISDN.

10. Poskytovatel musí nabízet jeden cenový plán
MINI.

11. U cenového plánu MINI nelze poskytnout služby
volba, resp. předvolba operátora (Carrier Selec-
tion,  Carrier  Preselection), službu sdíleného pří-
stupu k místní smyčce, služby zprostředkování
širokopásmového přístupu ke službám sítě Inter-
net a dalším službám s využitím technologie
ADSL v přístupové síti, volné minuty, hovorové
kredity a nadstavbové cenové plány (nadstavbové
tarify).

12. Účastníka přihlášeného ke konkrétnímu ceno-
vému plánu nesmí poskytovatel převést na jiný
cenový plán bez souhlasu účastníka. V případě
plnění rozhodnutí ze strany Českého telekomuni-
kačního úřadu, případně jiných správních úřadů,
není třeba udělení souhlasu účastníka k převedení
na jiný cenový plán. Poskytovatel musí účastníka
předem seznámit s novými podmínkami. Poskyto-
vatel postupuje tak, aby účastník byl převeden 
na srovnatelný cenový plán s ohledem na ceny 
a určené podmínky.

13. Návrh na zrušení cenového plánu předloží posky-
tovatel Českému telekomunikačnímu úřadu
nejméně jeden měsíc před zamýšleným zrušením.
Poskytovatel nesmí zrušit základní cenové plány 
a cenový plán MINI, pokud Český telekomuni-
kační úřad nestanoví jinak.

A. PODMÍNKY PRO TELEFONNÍ SLUŽBY
Maximální ceny a podmínky pro telefonní služby uve-
dené v položce A. I se nevztahují na dočasné telefonní
účastnické stanice. 

I. ZŘÍZENÍ A PŘELOŽENÍ TELEFONNÍCH
ÚČASTNICKÝCH STANIC

1. Za zřízení nebo přeložení telefonní účastnické
stanice se samostatným připojením, na niž se vzta-
hují cenové slevy stanovené zákonem o telekomu-
nikacích, platí maximální cena stanovená 
v položce A.I.1.

2. Za přeložení telefonní účastnické stanice se nepo-
važuje přemístění stanice na jiné místo v téže
budově nebo i v jiné budově, pokud nové místo je
na souvislém pozemku téhož čísla parcelního jako
původní stanice.

II. PŘEMĚNA A PŘEVOD TELEFONNÍCH
ÚČASTNICKÝCH STANIC

1. Přeměna telefonní účastnické stanice se samostat-
ným připojením na telefonní účastnickou stanici 
s podvojným připojením, telefonní účastnické sta-
nice s podvojným připojením na telefonní účast-
nickou stanici se samostatným připojením, plně
placené telefonní účastnické stanice na veřejnou
telefonní stanici nebo na telefonní účastnickou
stanici, na niž se vztahují cenové slevy stanovené
zákonem o telekomunikacích, je bezplatná.

2. Za přeměnu veřejné telefonní stanice na plně pla-
cenou telefonní účastnickou stanici se hradí nej-
výše rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené
telefonní účastnické stanice a cenou zaplacenou
za zřízení veřejné telefonní stanice. Zpětná pře-
měna veřejné telefonní stanice na telefonní účast-
nickou stanici plně placenou je bezplatná.

3. Za přeměnu telefonní účastnické stanice, na kte-
rou se vztahují cenové slevy podle § 29 zákona 
o telekomunikacích, na plně placenou telefonní
účastnickou stanici, se počítá nejvýše cena ve výši
3/4 maximální ceny za zřízení plně placené tele-
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fonní účastnické stanice platné v době přeměny.
Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu
telefonní účastnické stanice, na kterou se vztahují
cenové slevy podle § 29 zákona o telekomunikacích,
na telefonní účastnickou stanici plně placenou.

4. Za převod účastnictví nebo změnu ve jménu
(názvu) účastníka jedné telefonní účastnické stanice
platí maximální cena stanovená v položce A.II.1.

III. POUŽÍVÁNÍ TELEFONNÍCH
ÚČASTNICKÝCH STANIC

1. V maximálních cenách za používání telefonní
účastnické stanice není zahrnuta cena za nájem 
a údržbu koncového telefonního přístroje, resp.
telekomunikačního zařízení.

2. Ceny za používání telefonní účastnické stanice,
jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní
ústředně v analogovém připojení nebo 2MBL 
a přípojek ISDN se účtují vždy po ukončení pří-
slušného zúčtovacího období. 

3. Ceny za používání telefonní účastnické stanice,
2MBL a přípojky ISDN se uplatňují a účtují 
v rámci vyúčtování za telekomunikační služby
samostatně tj. odděleně od cen za ostatní poskyt-
nuté služby. Volné minuty, hovorové kredity, nad-
stavbové cenové plány (nadstavbové tarify),
případně jiné služby a zboží se nezahrnují do cen
za používání telefonní účastnické stanice.

4. Cena za používání telefonní účastnické stanice,
2MBL a přípojky ISDN se uplatní ve všech 
cenových plánech v jednotné výši, pokud Český
telekomunikační úřad nestanoví jinak, a to zvláš� 
pro telefonní účastnické stanice podnikové 
a zvláš� pro telefonní účastnické stanice bytové 
s výjimkou maximální ceny za používání telefonní
účastnické stanice, která je stanovena pro cenový
plán MINI, nabídkových, časově omezených slev 
v délce trvání maximálně 6 měsíců v průběhu jed-
noho roku a množstevních slev.

5. U telefonní účastnické stanice, na kterou se vzta-
hují cenové slevy stanovené zákonem o telekomu-
nikacích1) se poskytuje 100 % sleva z ceny 
za používání telefonních účastnických stanic.

6. Poskytovatel může poskytovat slevy z používání
telefonní účastnické stanice nad rámec zákona o
telekomunikacích: 

- účastníkům odboje a pozůstalým po nich, a to
na základě návrhu smlouvy, jejíž přílohou je
doporučení příslušné složky Českého svazu
bojovníků za svobodu. Účastníky odboje a
pozůstalými po nich se pro účely tohoto ceno-
vého rozhodnutí rozumí:

- účastníci odboje, kteří pobírají důchod
starobní, invalidní, za výsluhu let, sociální
nebo vdovský  a jsou držiteli osvěd-
čení ministerstva obrany dle zákona 
č. 255/1946 Sb., o příslušnících českoslo-
venské armády v zahraničí a o některých
jiných účastnících národního boje za
osvobození, nebo držiteli potvrzení minis-
terstva obrany o účasti v I. nebo II. odboji,

- vdovy po účastnících odboje, které byly
za ně provdány již v době odboje man-
žela, pokud se znovu neprovdaly nebo
nežijí ve společné domácnosti s druhem;

- perzekvovaným osobám rehabilitovaným dle
ustanovení zákona č. 87/1991 Sb., o mimo-
soudních rehabilitacích, v platném znění,
které jsou posuzovány jako účastníci odboje.
Podmínky pro poskytování cenových výhod,
podrobné postupy při zřizování hlavních 
telefonních stanic pro tyto osoby a při 
jejich přeměnách mohou být upraveny doho-
dami uzavřenými mezi společností ČESKÝ
TELECOM, a.s. a Konfederací politických
vězňů, Sdružením bývalých politických vězňů
ČR 1948-1989, Svazem PTP-VTNP vojenské
tábory nucených prací a Sdružením bývalých
příslušníků VBO (vojenské báňské oddíly);

- účastníkům telefonních stanic, kteří jsou pří-
jemci starobního, plně invalidního, vdovec-
kého nebo vdovského důchodu, jehož celková
výše nepřesahuje částku stanovenou poskyto-
vatelem.

7. Maximální cena za používání telefonní účastnické
stanice uvedená v položce A. III. 1.1. platí pro
telefonní účastnické stanice bytové s výjimkou
cenového plánu MINI. Maximální cena za použí-
vání telefonní účastnické stanice uvedená 
v položce A. III. 1.2. platí pro telefonní účastnické
stanice podnikové. Maximální cena za používání
telefonní účastnické stanice uvedená v  položce 
A. III. 1.1.1. platí pro účastníky přihlášené k ceno-
vému plánu MINI. 

____________________

1) § 29 odst.2 písm. g) a h) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
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8. Za používání telefonní účastnické stanice (trvalé
nebo dočasné) nebo jednoho přípojného vedení 
k pobočkové telefonní ústředně v analogovém při-
pojení, platí maximální cena stanovená v položce
A.III.1.

9. Za používání telefonní účastnické stanice, 2MBL
a přípojky ISDN připojené na žádost účastníka 
na jinou než příslušnou telefonní ústřednu se platí
ceny za pronájem vedení a okruhů sjednané podle
nabídkového ceníku poskytovatele této služby.

10. Zúčtovacím obdobím je období v maximální délce
35 kalendářních dní.

11. Za používání nově zřízené telefonní účastnické
stanice a nově zřízeného 2MBL a přípojky ISDN
se cena nebo její poměrná část platí od následují-
cího dne po zřízení. Při zrušení účastnictví se 
za používání telefonní účastnické stanice, 2MBL 
a přípojky ISDN platí cena nebo její poměrná část
k datu zrušení telefonní stanice, 2MBL a přípojky
ISDN. Pro výpočet poměrné části ceny za použí-
vání se počítá, že zúčtovací období má 30 dnů. 
Za celé zúčtovací období nesmí být příslušná sta-
novená maximální cena za používání za jedno
zúčtovací období překročena ani v případě, že se
jedná o zúčtovací období o maximální délce 35
dnů.

12. V případě kratšího zúčtovacího období, např. 
při zřízení, přeložení nebo zrušení telefonní účast-
nické stanice, 2MBL a přípojky ISDN nebo 
při přechodu na jiný účetní cyklus stanovený
poskytovatelem, účtuje se za takovéto kratší
zúčtovací období poměrná část ceny za používání
telefonní účastnické stanice, 2MBL a přípojky
ISDN. Pro výpočet poměrné části ceny za použí-
vání se počítá, že zúčtovací období má 30 dnů.
Den zřízení, přeložení se do poměrné části neza-
hrnuje, ale den zrušení telefonní účastnické sta-
nice, 2MBL a přípojky ISDN se do výpočtu
poměrné části zahrnuje. Změní-li se přeložením
charakter telefonní účastnické stanice, platí odpo-
vídající cena nebo její poměrná část za používání
od prvého dne následujícího po provedení pří-
slušné změny.

13. Při dočasném přerušení provozu na základě
žádosti účastníka o přeložení telefonní účastnické
stanice, 2MBL nebo přípojky ISDN se za zúčto-
vací období, ve kterém byl provoz telefonní účast-
nické stanice, 2MBL nebo přípojky ISDN
přerušen, platí cena nebo její poměrná část 
za používání. Pro výpočet poměrné části ceny 
za používání se počítá, že zúčtovací období má 30
dnů. Za celé zúčtovací období nesmí být příslušná
stanovená maximální cena za používání za jedno

zúčtovací období překročena ani v případě, že se
jedná o zúčtovací období o maximální délce 35
dnů.

14. Cena za používání se platí i za období dočasného
přerušení nebo zastavení provozu telefonní 
účastnické stanice, 2MBL nebo přípojky ISDN 
na žádost účastníka, i po dobu zastavení provozu
telefonní účastnické stanice, 2MBL nebo přípojky
ISDN, z důvodu účastníkem porušených všeobec-
ných podmínek.

15. Při přerušení provozu telefonní účastnické stanice,
2MBL nebo přípojky ISDN, trvajícím nepřetržitě
déle než 5 kalendářních dní, není účastník povinen
platit poměrnou část ceny za používání telefonní
účastnické stanice, 2MBL nebo přípojky ISDN
odpovídající době přerušení provozu, pokud 
za přerušení účastník neodpovídá. Předpokladem
je, že účastník včas uvědomí poskytovatele o pře-
rušení provozu nebo že se poskytovatel o tom jinak
dozví. Pro výpočet poměrné části ceny za použí-
vání se počítá, že zúčtovací období má 30 dnů.
Úhrady již zaplacené připíše poskytovatel ve pro-
spěch účastníka nebo mu je na požádání vrátí.

IV. AUTOMATICKY  USKUTEČNĚNÉ  HOVORY

1. Hovory uskutečněné automaticky z telefonních
účastnických stanic, 2MBL a přípojky ISDN se
zpoplatňují podle detailních záznamů o uskuteč-
něných hovorech v závislosti na druhu hovoru,
délce trvání hovoru a době, ve které je hovor
uskutečňován, a to při použití cen v rámci účastní-
kem zvoleného cenového plánu. 

2. Cena za minutu hovoru je cena za jednu minutu
hovoru jednoznačně stanovená pro každý druh
telefonních hovorů (místní, dálkové). Současně je
tato cena stanovena v závislosti na době uskuteč-
nění hovoru (silný provoz, slabý provoz, příp. dal-
šího členění provozu) a na cenovém plánu
přiřazeném každé telefonní účastnické stanici,
2MBL nebo přípojky ISDN. Cenu za minutu
hovoru doplňuje časový interval a minimální délka
hovoru podléhající zpoplatnění (způsob tarifi-
kace). Časový interval určuje způsob aplikace
ceny za minutu hovoru. Minimální délka hovoru
podléhající zpoplatnění je taková délka hovoru,
která podléhá zpoplatnění vždy, tj. i v případě, že
je uskutečněný hovor kratší než stanovená mini-
mální délka hovoru. Pro stanovení výše ceny 
za uskutečněné telefonní hovory jsou rozhodující
záznamy o telefonních hovorech vykázané přísluš-
ným zařízením poskytovatele, pokud nebyla zjiš-
těna závada ovlivňující správnost a úplnost těchto
záznamů. 
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3. Za místní telefonní hovor (hovor uskutečňovaný
mezi účastníky téhož telefonního obvodu) je
maximální cena stanovena v závislosti na délce
trvání hovoru a době, ve které je hovor uskutečňo-
ván, a to při použití stanovených cen za minutu
hovoru, časových intervalů a minimální délky
hovoru podléhající zpoplatnění. Pro místní tele-
fonní hovor (v silném i slabém provozu) uskuteč-
něný účastníkem je stanovena pro základní cenový
plán včetně základního cenového plánu pro
2MBL a přípojky ISDN a cenový plán MINI mini-
mální délka hovoru podléhající zpoplatnění 
maximálně 120 sekund a časový interval maxi-
málně 60 sekund. Cena za uskutečněný hovor se
účtuje od okamžiku přihlášení volané telefonní
stanice do okamžiku zrušení spojení volající tele-
fonní stanicí nebo do odměření závěru v případě,
že mikrotelefon zavěsí jen volaná telefonní 
stanice.

4. Maximální ceny za minutu místního telefonního
hovoru pro základní cenové plány jsou stanoveny
v položkách A.IV.1.1.1, A.IV.1.1.2. 

5. Maximální ceny za minutu místního telefonního
hovoru pro cenový plán MINI jsou stanoveny 
v položkách A.IV.1.2.1, A.IV.1.2.2. 

6. Za dálkový telefonní hovor (hovor uskutečňovaný
mezi účastníky různých telefonních obvodů) je
maximální cena stanovena v závislosti na délce
trvání hovoru a době, ve které je hovor uskutečňo-
ván, a to při použití stanovených cen za minutu
hovoru, časových intervalů a minimální délky
hovoru podléhající zpoplatnění. Pro dálkový tele-
fonní hovor je stanovena pro základní cenový plán
včetně základního cenového plánu pro 2MBL 
a přípojky ISDN a cenový plán MINI minimální
délka hovoru podléhající zpoplatnění maximálně
60 sekund a časový interval maximálně 30 sekund.
Cena za uskutečněný hovor se účtuje od okamžiku
přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku
zrušení spojení volající telefonní stanicí nebo 
do odměření závěru v případě, že mikrotelefon
zavěsí jen volaná telefonní stanice.

7. Maximální ceny za minutu dálkového telefonního
hovoru pro základní cenové plány jsou stanoveny
v položkách A.IV.1.1.3, A.IV.1.1.4.

8. Maximální ceny za minutu dálkového telefonního
hovoru cenový plán MINI jsou stanoveny v polož-
kách A.IV.1.2.3, A.IV.1.2.4. 

9. Za automaticky uskutečněné hovory z veřejných
telefonních automatů se hovorné stanoví podle
počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným
registračním telekomunikačním zařízením posky-

tovatele (položky A.IV.2.2. a A.IV.2.3.) a maxi-
mální ceny tarifního impulsu stanovené v položce
A.IV.2.1. Za místní telefonní hovor z veřejných
telefonních  automatů se považuje hovor uskuteč-
něný mezi uživateli/účastníky téhož telefonního
obvodu. Za dálkový telefonní hovor z veřejných
telefonních automatů se považuje hovor uskuteč-
něný mezi uživateli/účastníky různých telefonních
obvodů.

10. U telefonní účastnické stanice, na kterou se vzta-
hují cenové slevy stanovené zákonem o telekomu-
nikacích, se hovorné účtuje dle maximálních cen
stanovených v položkách A.IV.1.1.1., A.IV.1.1.2,
A.IV.1.1.3., A.IV.1.1.4. nebo dle účastníkem zvole-
ného cenového plánu. 

11. Doba silného provozu v místním i v dálkovém
telefonním styku je od 07.00 do 19.00 hodin v pra-
covních dnech. 

12. Doba slabého provozu v místním i v dálkovém
telefonním styku je od 19.00 hodin do 07.00 hodin
následujícího pracovního dne a celých 24 hodin 
v sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek.

13. Dobu provozu lze dále členit při nepřekročení
maximálních cen uvedených v části IV. této pří-
lohy.

14. Hovorné je bezplatné u hovorů s telefon-
ními stanicemi určenými pro příjem tísňových
volání, s ohlašovnou poruch příslušné tele-
fonní ústředny, s ohlašovnou dálkových a meziná-
rodních hovorů, s telefonní stanicí určenou 
pro podávání telegramů telefonicky a u hlásek,
které informují volajícího účastníka o změnách 
v telefonní síti.

V. INFORMAČNÍ SLUŽBA - POSKYTOVÁNÍ
INFORMACÍ O TELEFONNÍCH ČÍSLECH
ÚČASTNÍKŮ VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SLUŽBY

1. Poskytování informací o telefonních číslech účast-
níků veřejné telefonní služby je zabezpečováno
operátorským pracovištěm poskytovatele pro-
střednictvím přístupového čísla 1180.

2. Cena za poskytování informací uživatelům tele-
fonních účastnických stanic je účtována prostřed-
nictvím ceny za  minutu hovoru, minimální délky
hovoru podléhající zpoplatnění a časového inter-
valu. Za poskytování informací uživatelům tele-
fonních účastnických stanic platí maximální cena
za minutu hovoru stanovená v položce A.V.1.
Minimální délka hovoru podléhající zpoplatnění
je maximálně 60 sekund, časový interval je 
1 sekunda. 
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3. Cena za poskytování informací uživatelům veřej-
ných telefonních automatů je účtována v závislosti
na ceně tarifního impulsu dle položky A.V.2.1 
a časovém intervalu dle položky A.V.2.2.

VI. POLOAUTOMATICKY USKUTEČNĚNÉ
HOVORY (PROSTŘEDNICTVÍM OPERÁTORA)

1. Pro obyčejné poloautomaticky uskutečněné
hovory (bez dalších služeb) prostřednictvím ope-
rátora platí maximální ceny podle položky A.VI.1.

2. Délka hovoru, za kterou se platí, je časový úsek
mezi začátkem a koncem hovoru.

Začátek hovoru je:
a) u hovorů mezi telefonními stanicemi oka-

mžik, kdy bylo zřízeno spojení a volaná tele-
fonní stanice se přihlásila;

b) u hovorů z veřejných telefonních hovoren
okamžik zřízení spojení mezi volajícím a oso-
bou, která se u volané telefonní stanice při-
hlásila na zavolání;

c) u hovorů s předběžným hlášením a u hovorů
na výzvu okamžik, kdy volající je spojen 
s volanou osobou,  příp. volanou vedlejší tele-
fonní stanicí;

d) u hovorů na účet volaného okamžik, kdy
volaná telefonní stanice nebo volaná osoba
dala souhlas s úhradou hovorného;

e) u konferenčních hovorů okamžik, kdy bylo
zřízeno spojení mezi volajícím a všemi vola-
nými telefonními stanicemi.

Konec hovoru je okamžik, kdy volající dá znamení
konce hovoru zavěšením mikrotelefonu, nebo 
v případě, kdy volající nedá znamení konce
hovoru a operátor zjistí, že hovor nepokračuje,
okamžik, kdy spojení bylo zrušeno operátorem.

3. Vzniknou-li při hovoru zprostředkovaném operá-
torem obtíže související se sníženou kvalitou
hovoru, případně s přerušením hovoru, a to 
z důvodů, které nenastaly na straně hovořících,
podrobí se ceně jen délka hovoru, po kterou bylo
dorozumění dostatečné. Přihlašovatel hovoru
může uplatňovat reklamaci na nedostatečnou kva-
litu hovoru v průběhu hovoru, případně sám 
spojení přeruší a ihned vyrozumí příslušné operá-
torské pracoviště, u kterého hovor přihlásil.

4. Jestliže byl hovor přerušen, např. bylo-li nutno
uskutečnit nové spojení pro dosažení lepší kvality
hovoru, zkrátí se délka hovoru o dobu, po kterou
byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu.
Mají-li hovořící během hovoru obtíže, vzniklé 
z důvodů na straně poskytovatele a uplatní-li 
volající ihned reklamaci, zkrátí se délka hovoru 
o dobu, kdy byl hovor přerušen, nejméně však o
jednu minutu.

5. Tísňový hovor se poskytuje bezplatně. Za uskuteč-
něný tísňový hovor, který byl přihlášen neopráv-
něně, platí maximální cena dle položky A.IV.1.
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2. Ceny za automaticky uskutečněné hovory z tele-
fonních účastnických stanic se stanoví podle

- příslušné skupiny zemí podle I.1. a odpovída-
jící ceny za minutu,

- délky hovoru.

3. Za automaticky uskutečněné hovory se cena
hovoru stanoví podle změřené doby hovoru 
v sekundách zaznamenávané na příslušném tele-
komunikačním zařízení poskytovatele služby.
Minimální délka zpoplatnění hovoru u základního
cenového plánu je 60 sekund.

Příloha č. 2
k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY
ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s.,
V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ SLUŽBY

I. Automaticky uskutečněné mezinárodní hovory z telefonních účastnických stanic

1. Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu spojení v Kč za minutu pro telefonní účastnické stanice
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4. Cena hovoru v mezinárodním blízkém příhranič-
ním telefonním styku nesmí překročit cenu   stejně
dlouhého obyčejného hovoru do dané země.

5. Ceny za mezinárodní hovory uskutečněné v rámci
cenového plánu pro telefonní účastnické stanice
bytové MINI (dále jen „cenový plán MINI“) jsou
maximálně dvojnásobkem cen uvedených v části I.1.

3. Za hovory uskutečněné z VTA se cena hovoru sta-
noví podle počtu tarifních impulsů zaznamenáva-
ných na příslušném telekomunikačním zařízení
poskytovatele služby. Tarifní impulsy jsou započí-
távány od přihlášení volané telefonní účastnické
stanice do zrušení spojení volající telefonní účast-
nickou stanicí nebo do odměření závěru v případě,

že mikrotelefon zavěsí jen volaná telefonní účast-
nická stanice.

4. Minimální perioda tarifních impulsů pro jednot-
livé skupiny zemí pro VTA v sekundách je uve-
dena v bodě II.1. Za každý uvedený započatý
časový interval se započítává 1 (jeden) impuls.

II. Automaticky uskutečněné mezinárodní hovory z veřejných telefonních automatů

1. Zařazení zemí do skupin s uvedením periody tarifních impulsů v sekundách pro uskutečněné mezinárodní
hovory z veřejných telefonních automatů

2. MAXIMÁLNÍ CENY
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2. Ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím ope-
rátora mezinárodní telefonní ústředny se 
stanoví podle

- příslušné skupiny zemí a odpovídající ceny 
za minutu v bodě I.1 

- délky hovoru,
- druhu hovoru.

3. Ve styku se všemi zeměmi, se kterými je sjednán
mezinárodní telefonní styk, jsou dovoleny tísňové
hovory, služební hovory, obyčejné soukromé
hovory mezi stanicemi a žádosti o informace. Oby-
čejné soukromé hovory mezi stanicemi jsou tarifo-
vány jednorázovým příplatkem podle položky
III.1.1. a dále cenou ve výši odpovídající ceně 
za automaticky uskutečněný telefonní hovor 
do příslušné země podle I.1. 

4. Za státní hovory se účtuje cena ve stejné výši jako
za obyčejné soukromé hovory. 

5. Za osobní hovory a osobní hovory s vyslá-
ním doručovatele se k ceně stanovené podle
položky III.3. účtuje dále příplatek podle položky
III.1.2.

6. Za hovory na účet volaného se účtuje jednorázový
příplatek podle položky III.1.2 a dále cena odpoví-
dající ceně za automaticky uskutečněný meziná-
rodní telefonní hovor podle I.1. 

7. Aktualizované seznamy zemí s druhy hovorů 
a cenami uveřejňuje ČESKÝ TELECOM, a.s. 
v Telekomunikačním věstníku Českého telekomu-
nikačního úřadu.

III. Poloautomatické mezinárodní hovory uskutečněné prostřednictvím operátora

1. MAXIMÁLNÍ CENY

OBECNÉ PODMÍNKY

1. Telekomunikační služby se poskytují za podmínek
uvedených v zákonu č. 151/2000 Sb., o telekomu-
nikacích a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o telekomu-
nikacích), ve vyhlášce Ministerstva dopravy 
a spojů č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a
charakteristika koncových bodů a rozhraní
veřejné telekomunikační sítě a ve vyhlášce Minis-
terstva dopravy a spojů č. 196/2000 Sb., kterou se

stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele
kvality telekomunikačních služeb poskytovaných 
v rámci univerzální služby ve znění vyhlášky 
č. 550/2004 Sb.

2. Maximální ceny a určené podmínky platí pro tele-
komunikační služby zahrnuté do univerzální
služby dle § 29 zákona o telekomunikacích, posky-
tovanou společností ČESKÝ TELECOM, a.s., se
sídlem Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3, IČ 60 19 33
36 (dále jen „poskytovatel“).

URČENÉ PODMÍNKY
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3. U všech telefonních účastnických stanic vyú-
čtování telekomunikačních služeb odpovídá 
opatření Českého telekomunikačního úřadu 
č. OÚ - 4/S/2000 ze dne 6. září 2000.

4. Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se rozumí:
a) „telefonní účastnická stanice bytová“ - tele-

fonní účastnická stanice pro fyzickou osobu
pro osobní potřebu; 

b) „telefonní účastnická stanice podniková“ -
telefonní účastnická stanice pro právnickou
osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské
účely;

c) „cenový plán (tarif)“ - jednoznačně defino-
vané ceny za jednotlivé dílčí služby včetně
určených věcných podmínek (např. používání
telefonní stanice, místní hovory, meziměstské
hovory, mezinárodní hovory apod.). Cenové
plány jsou stanoveny samostatně pro tele-
fonní účastnické stanice bytové a samostatně
pro telefonní účastnické stanice podnikové,
kromě samostatně stanoveného cenového
plánu MINI;

d) „základní cenový plán“ - cenový plán, který
neobsahuje volné minuty, hovorové kredity,
nadstavbové cenové plány (nadstavbové
tarify) a další zvýhodnění, 

e) „2MBL“ - digitální připojení o rychlosti 2048
kbit/s připojující digitální pobočkovou
ústřednu na příslušnou digitální veřejnou
telefonní ústřednu.

5. Maximální ceny a určené podmínky uvedené 
v této příloze se nevztahují na telekomunikační
služby poskytované:

a) mezi pevnou telekomunikační sítí poskytova-
tele a vnitrostátními telekomunikačními
mobilními sítěmi,

b) mezi pevnou telekomunikační sítí poskyto-
vatele a mobilními telekomunikačními 
sítěmi provozovanými mimo území České
republiky.

6. Při prodeji telefonních karet do veřejných telefon-
ních automatů platí pro všechny prodejce maxi-
mální cena uvedená poskytovatelem na telefonní
kartě. Při sjednání výše ceny telefonní karty nesmí
poskytovatel překročit maximální cenu uvedenou
v položce II.2.1. zvýšenou o DPH vynásobenou
počtem telefonních jednotek (impulsů) uvede-
ných na telefonní kartě.

7. Ustanovení odstavce 6 se nevztahuje na telefonní
karty určené pouze pro reklamní účely (označené
slovy „PUBLICITY“).

8. Poskytovatel musí nabízet nejméně jeden základní
cenový plán pro podnikové a nejméně jeden
základní cenový plán pro bytové telefonní účast-
nické stanice (dále jen „základní cenový plán“).
Toto ustanovení platí i pro 2MBL a přípojky
ISDN.

9. Maximální ceny a podmínky uvedené v této pří-
loze pro automaticky uskutečněné mezinárodní
hovory z telefonních účastnických stanic, 2MBL 
a přípojky ISDN jsou stanoveny pro základní
cenový plán a platí i pro poloautomaticky uskuteč-
něné mezinárodní hovory (prostřednictvím operá-
tora).
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64.20.21 Výkony spojů rozhlasové prostorem (mimo
propůjčování okruhů rozhlasových a přenosy
rozhlasové)

64.20.22 Výkony spojů televizních prostorem (mimo
propůjčování okruhů televizních a přenosy
televizní)

A. Určené podmínky

1. Radiokomunikační službou se rozumí služba 
zajiš�ovaná prostřednictvím zařízení určených 
k přenosu informací volným prostorem pomocí
elektromagnetických vln s kmitočtem do 3000
GHz, kde nosná vlna je modulována elektrickým
signálem přenášející tyto informace.

2. Seznam obsahuje určené podmínky a maximální
ceny za vnitrostátní primární radiokomuni-
kační služby pro provozovatele rozhlasového 
a televizního vysílání (dále jen „uživatel“), které
zajiš�ují
a) rozhlasové vysílání vysílači  v pásmu

- středních vln (SV),
- krátkých vln (KV),
- dlouhých vln (DV),

b) rozhlasové vysílání vysílači v pásmech velmi
krátkých vln (VKV I, VKV II),

c) televizní vysílání vysílači a převaděči ve vyhra-
zených televizních pásmech.

3. Primární služby jsou:
a) rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV
b) rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II
c) televizní vysílání

Rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV je
radiokomunikační služba zajiš�ovaná s cílem šířit
programy uživatele určené k příjmu veřejnosti
pomocí amplitudové modulace. Rozhlasové vysí-
lání se zabezpečuje vysílači v pásmu SV nebo 
v pásmu KV, případně DV, které přenášejí elek-
trický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá
akustickým veličinám rozhlasových programů 
v nízkofrekvenčním pásmu.  

Rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II je
radiokomunikační služba zajiš�ovaná s cílem šířit
programy uživatele určené k příjmu veřejnosti 
s vysokou věrností přenosu programů pomocí
kmitočtové modulace v souladu s příslušnými nor-
mami. Je zabezpečováno vysílači přenášejícími
analogový elektrický signál, jehož okamžitá hod-
nota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových
monofonních a stereofonních programů v nízko-
frekvenčním pásmu.

Televizní vysílání je radiokomunikační služba
zajiš�ovaná s cílem šířit programy uživatele vysílá-
ním černobílého nebo barevného televizního
obrazu se současným  přenosem jednoho mono-
fonního nebo stereofonního, případně dvojího
zvukového doprovodu, vázaného na přenášenou
obrazovou scénu. Televizní vysílání je zabezpečo-
váno televizními vysílači a převaděči v příslušných
televizních pásmech přenosem úplného analogo-
vého televizního signálu přenášejícího informace
o jasu a barvě snímané scény, informace pro jejich
správnou reprodukci a signály přenášejícími
monofonní, stereofonní, případně dvojí zvukový
doprovod, vázaný na přenášenou obrazovou
scénu a informace pro jeho správnou reprodukci.

4. Mimo primární služby jsou radiokomunikačními
zařízeními poskytovány i doplňkové služby. 
Za doplňkové služby se považují služby přenosu
dalších signálů a informací, které využívají redun-
dance kapacity přenosového systému nad rámec
rozsahu primární služby (jedná se například 
o službu Teletext, Radio Data System apod.).
Doplňkové služby nepodléhají cenové regulaci.
Jejich zavedení na zařízeních zajiš�ujících pri-
mární služby nezakládá (při zabezpečení dohod-
nuté kvality primárních služeb) povinnost snížit 
z tohoto důvodu maximální ceny primárních slu-
žeb.

5. Maximální cena primární služby je součtem pevné
a pohyblivé složky ceny.

6. Roční maximální cena pevné složky za poskytnutí
radiokomunikační služby je nezávislá na množství

Příloha č. 3
k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY 
PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH 

A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ
A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO

A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
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odvysílaných hodin. Podle výkonu v kW každého
jednotlivého vysílače nebo převaděče určeného
pro zajištění služby je v části B stanovena maxi-
mální cena.

7. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukon-
čení poskytované služby neuplyne jeden celý
kalendářní rok, propočte se maximální cena pevné
složky ve výši odpovídající době poskytování
služby. Maximální cena za jeden ucelený měsíc je
jednou dvanáctinou z roční maximální ceny, maxi-
mální cena za jeden den je jednou třistašedesáti-
pětinou roční maximální ceny pevné složky. Den
zahájení nebo den ukončení poskytování služby se
považuje u pevné složky maximální ceny za celý
jeden den bez ohledu na počet provozových
hodin.

8. V případě, že je poskytována shodná úroveň pri-
mární služby pro dva a více uživatelů jedním tech-
nickým zařízením, rozdělí se maximální cena
pevné složky na každého uživatele, např. 
v poměru provozních hodin, dnů, v poměru počtu
uživatelů nebo na základě jiného dohodnutého
ukazatele.

9. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo
více rozhlasových vysílačů v pásmu SV nebo DV,
stanoví se maximální cena pevné složky ceny 
radiokomunikační služby jako pro vysílač, jehož
výkon v kW odpovídá součtu výkonů v kW vysí-
lačů pracujících ve sdruženém provozu. U pohyb-
livé složky ceny se vychází z maximální ceny každého
sdruženého vysílače podle jeho výkonu v kW.

10. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo
více rozhlasových vysílačů v pásmu KV, účtuje se
pevná i pohyblivá složka ceny za každý vysílač
zvláš�. 

11. V případě, že se dodavatel a uživatel dohodnou 
na poskytnutí radiokomunikační služby náhrad-
ním zařízením, účtuje se pevná i pohyblivá složka
ceny pouze za dobu poskytování služby náhrad-
ním zařízením. Pevná složka ceny původního zaří-
zení nebude v případě poskytnutí náhradního
zařízení účtována.

12. Pohyblivá složka ceny se účtuje za skutečný počet
odvysílaných hodin odsouhlasených uživatelem.
Počet odvysílaných hodin za měsíc se stanoví 
ze součtu provozních hodin a minut v jednotlivých
dnech.

13. K maximální složce pevné ceny uvedené v části B
se připočítá poplatek za přidělené kmitočty 
pro šíření rozhlasového a televizního programu
stanovený příslušným Nařízením vlády, kterým se
stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty 
a za přidělená čísla.

14. Pokud televizní vysílač daného výkonu v kW (bez
ohledu na použité televizní pásmo) umožňuje
vysílání dvojího zvukového doprovodu, zvyšuje se
maximální cena pevné složky o 2%, maximální
cena pohyblivé složky o 5%.

B. Maximální ceny radiokomunikačních služeb
poskytovaných rozhlasovými a televizními vysílači
a televizními převaděči

1. Pokud se služba poskytuje vysílačem s výkonem 
v kW, který není v této části uveden, maximální
cena pevné složky se vypočte lineární interpolací 
z nejbližšího tabulkového údaje nad žádanou hod-
notou a z nejbližšího tabulkového údaje pod žáda-
nou hodnotou.

2. V případě, že při vysílání nejsou dodrženy tole-
ranční meze výkonu vysílače v kW definované 
v technických předpisech, vychází se ze skuteč-
ného výkonu vysílače v kW a pohyblivá složka
ceny se vypočte rovněž lineární interpolací.

3. Pro stanovení pevné složky ceny se výkonem vysí-
lače rozumí štítkový výkon pro službu použitého
rádiového vysílacího zařízení a pro stanovení
pohyblivé složky ceny se výkonem vysílacího zaří-
zení rozumí výkon dodávaný do vysílací antény
tímto rádiovým vysílacím zařízením.

4. V maximálních cenách není zahrnuta daň z při-
dané hodnoty, která se připočítává podle zvlášt-
ního předpisu1).

____________________

1) Zákon č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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5. Ceny radiokomunikačních služeb poskytovaných rozhlasovými vysílači

5.1. Rozhlasové vysílače pracující v pásmu SV, DV, KV
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5.2.  VKV FM vysílače

6. Ceny radiokomunikačních služeb poskytovaných televizními vysílači a televizními převaděči

6.1. Televizní vysílače I.-III. pásmo
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6.2. Televizní vysílače IV. - V. pásmo

6.3. Televizní převaděče
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Příloha č. 4
k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY 
ZA PRONÁJEM PŘENOSOVÝCH VOZŮ PRO TELEVIZNÍ

A ROZHLASOVÉ PŘENOSY

64.20.2 Přenosy rozhlasové
Přenosy televizní 

A. Určené podmínky

1. Pro služby provozované prostřednictvím přenoso-
vých vozů platí maximální ceny uvedené v položce
1. části B této přílohy. Cena uvedená v položce 1.3
části B se připočítává k položce 1.1 nebo 1.2 
za každý den použití přenosového vozu v závislosti
na kilometrové vzdálenosti od výchozího stano-
viště vozu k místu, které určí uživatel (přenosové
místo). Dnem použití se rozumí každý započatý
kalendářní den. U televizních přenosů, které trvají
nejvýše 12 hodin a končí nejpozději v 01 hodinu 
po půlnoci, se neúčtuje cena za druhý den přenosu.

2. Místní televizní přenosy jsou výhradně přenosy
prováděné z území Prahy, Brna a Ostravy, a to
pomocí prostředků dislokovaných v těchto měs-
tech, a platí pro ně cena podle položky 1.1 nebo
1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3.

3. Kategorie místních televizních přenosů:
- M1 normální, tj. uvedený ve vydaném měsíč-

ním plánu přenosů, nebo objednaný alespoň
dva pracovní dny před přenosem,

- M2 pilný, tj. objednaný později než dva pra-
covní dny před přenosem, nejméně však 24
hodiny předem.

4. Dálkové televizní přenosy jsou přenosy z míst neu-
vedených v bodu 2. a platí pro ně maximální ceny
podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny
podle položky 1.3.

5. Kategorie dálkových televizních přenosů:

a) z prozkoumaných míst
- D1 normální, tj. uvedený ve vydaném

měsíčním plánu přenosů,
- D2 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosů 

a objednaný nejméně 
- dva pracovní dny před přenosem

(do vzdálenosti 100 km);
- tři pracovní dny před přenosem (do

vzdálenosti 200 km);
- čtyři pracovní dny před přenosem

(do vzdálenosti nad 200 km);

b) z neprozkoumaných míst
- D3 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosu a

objednaný nejpozději pět pracovních dnů
před přenosem.

6. Za pracovní den splňující lhůty uvedené v před-
chozích odstavcích se považuje i den, v němž byla
objednávka provedena do 9.00 hod.

7. Technické zkoušky k přenosům se počítají stejně
jako vlastní přenos.
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B. Maximální ceny za pronájem  přenosových vozů pro televizní a rozhlasové přenosy

64.20.2 přenosy rozhlasové
přenosy televizní
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kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení
veřejných telekomunikačních sítí1) a maximální cena 
za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro
službu koncového volání do veřejných mobilních tele-
komunikačních sítí.

Článek 1

(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení
veřejných mobilních telekomunikačních sítí (dále
jen „mobilní VTS“) a na propojení veřejných 
pevných telekomunikačních sítí (dále jen „pevné
VTS“) s mobilními VTS.

(2) Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se cenou
za propojení rozumí cena, kterou je povinen
zaplatit provozovatel pevné nebo mobilní VTS, 
ve které bylo volání započato, provozo-
vateli mobilní VTS, ve které je volání ukon-
čeno, za přenos volání ke koncovému bodu 
propojené mobilní VTS (dále jen „cena za propo-
jení“).

Článek 2
Způsob výpočtu cen za propojení

(1) Pro výpočet ceny za propojení se použije metoda
plně alokovaných historických nákladů (FAC).

(2) Při výpočtu cen za propojení se postupuje  podle
struktury uvedené v tabulkách, které jsou přílo-
hami č. 1 a 2 tohoto cenového rozhodnutí, při
dodržení následujících podmínek: 
a) Provozní náklady na vlastní propojení 

za ukončení volání v mobilní VTS musí být
vyčleněny z celkových provozních nákladů

odsouhlasených s účetním výkazem Výsle-
dovka Úč POD 2-01, strana 1, ze kterých jsou
pro cenové účely vyloučeny ekonomicky neo-
právněné náklady. Rozsah ekonomicky neo-
právněných nákladů je stanoven v platném
cenovém rozhodnutí Českého telekomunikač-
ního úřadu.

b) Režijní náklady lze započítat do ceny za pro-
pojení maximálně ve výši 10 % z provozních
nákladů na vlastní propojení na ukončení
volání v mobilních VTS. 

c) Vložený kapitál je součet hodnot vlastního
jmění, dlouhodobých závazků a dlouhodobých
půjček na vlastní propojení na ukončení volání
v mobilních VTS.

d) Počet minut provozu ukončeného v mobilní
VTS v rámci propojení je součtem příchozích
minut (v souladu se statistickým výkazem
TP(ČTÚ) 1-02 o telekomunikačním provozu),
které prošly přes prvky sítě v období, za které
jsou vykazovány náklady.

e) Jednotkové provozní náklady na vlastní 
propojení na ukončení volání v mobilní VTS, 
bez režijních nákladů, se vypočítají na dvě
desetinná místa jako podíl provozních
nákladů podle písm. a) a počtu minut podle
písm. d).

f) Jednotkové režijní náklady na vlastní propo-
jení na ukončení volání v mobilní VTS, se
vypočítají na dvě desetinná místa jako podíl
režijních nákladů podle písm. b) a počtu minut
podle písm. d). 

g) Jednotkový přiměřený zisk na vlastní pro-
pojení na ukončení volání v mobilní VTS 
ve výši 13,9 % z vloženého kapitálu se vypo-
čítá na dvě desetinná místa jako podíl vlože-

3

Praha dne  25. března 2005
Č.j. 9128/05-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6,
a v souladu s § 95 bodem 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává  

cenové rozhodnutí
č. 02/PROP/2005,

____________________

1)
§ 37 odst. 2 a § 2 odst. 16  zákona č. 151/2000 Sb.
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ného kapitálu pod písm. c) a počtu minut
podle písm. d), který se vynásobí koeficientem
0,139.

(3) Výpočet celkových průměrných cen za propojení
se provede podle příloh tohoto cenového rozhod-
nutí.       

(4) Do výpočtu cen za propojení se nezahrnují vynalo-
žené náklady na netelekomunikační činnosti
včetně nákladů na dotované telefony. 

(5) Náklady na ostatní telekomunikační služby a čin-
nosti, které nesouvisí přímo s  propojováním a ke
kterým existují odpovídající výnosy, nejsou do
výpočtu ceny za ukončení volání v mobilní síti
(např. aktivace, reaktivace, aj.) zahrnuty.

(6) Cena za propojení vychází z údajů roku 2003. 

Článek 3
Maximální cena

(1) Maximální cena je stanovena podle způsobu výpo-
čtu v čl. 2.

(2) Maximální cena za propojení se stanoví ve výši 3,11
Kč/min bez DPH.

Článek 4
Určené  podmínky

(1) Při uplatňování cen za propojení platí zásada reci-
procity pouze pro propojení mezi mobilními VTS.

(2) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.

(3) Cenu za zřízení a/nebo pronájem propojovacích
telekomunikačních okruhů lze uplatňovat samo-
statně.

Článek 5
Zrušující ustanovení

Zrušuje se cenové rozhodnutí 02/PROP/2004 ze dne
18. března 2004.

Článek 6
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 
1. dubna 2005.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu
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kterým se stanoví způsob výpočtu cen za zpřístupnění
účastnického vedení nebo jeho úseku a maximální ceny
za zpřístupnění účastnického vedení nebo jeho úseku.1)

Článek 1

(1) Účastnickým vedením se rozumí fyzický kovový
pár vodičů spojující koncový bod sítě s hlav-
ním rozvaděčem nebo obdobným zařízením 
ve veřejné pevné telefonní síti.

(2) Úsekem účastnického vedení se rozumí část
účastnického vedení, která spojuje koncový bod
sítě se soustře	ovacím bodem nebo se specifiko-
vaným mezilehlým přístupovým bodem veřejné
pevné telefonní sítě.

(3) Plný přístup k účastnickému vedení (PPV) nebo
jeho úseku (PPÚ) umožňuje využití celého kmi-
točtového spektra účastnického vedení nebo jeho
úseku.

(4) Sdílený přístup k účastnickému vedení (SPV)
nebo jeho úseku (SPÚ) umožňuje využívat nad-
hovorovou část kmitočtového spektra účastnic-
kého vedení nebo jeho úseku, přičemž účastnické
vedení bude nadále využíváno vlastníkem účast-
nického vedení k poskytování veřejné telefonní
služby.

(5) Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se cenou
za zpřístupnění rozumí cena, kterou je povinen
zaplatit provozovatel oprávněný k provozování
telekomunikační sítě nebo poskytovatel opráv-
něný k poskytování telekomunikační služby (dále
jen „oprávněný provozovatel“) za přístup k účast-
nickému vedení nebo jeho úseku, určenému drži-
teli licence, který je vlastníkem účastnického
vedení (dále jen „určený držitel licence“). 

Článek 2
Způsob výpočtu cen za zpřístupnění

(1) Cena za zpřístupnění zahrnuje pouze ekonomicky
oprávněné náklady na sí�ové prvky nebo zařízení,
které jsou nezbytné pro zpřístupnění účastnic-
kého vedení nebo jeho úseku, režijní náklady 
a přiměřený zisk.

(2) Režijní náklady lze započítat do ceny za zpřístup-
nění maximálně ve výši 10 % z provozních
nákladů, které jsou zahrnuty do ceny za zpřístup-
nění účastnického vedení nebo jeho úseku. 

(3) Přiměřený zisk před zdaněním za běžný rok se
pro účely tohoto cenového rozhodnutí stanoví 
ve výši 12,87 % z vloženého kapitálu. Vložený
kapitál je součet hodnot vlastního jmění, dlouho-
dobých závazků a dlouhodobých půjček (úvěrů),
které byly nezbytné pro zpřístupnění účastnic-
kého vedení nebo jeho úseku.

(4) Pro výpočet maximálních jednorázových cen 
za zpřístupnění se použijí údaje podle tabulek,
které jsou součástí Příloh č. 1, 2 a 5 tohoto ceno-
vého rozhodnutí.
a) Do tabulky v Příloze č. 1 vstupují hodnoty

podle uvedených poznámek k jednotlivým
sloupcům „a“ až „d“ a podle vzorců stanove-
ných pro sloupce „e“ a „f“. Výsledné jednot-
kové náklady na proces uvedené ve sloupci
„f“ se použijí pro další výpočet v tabulce
podle Přílohy č. 2.

b) V tabulce v Příloze č. 2 se do jednotlivých
sloupců „a“ až „v“, které představují jednorá-
zové služby zpřístupnění, uvedou jednotkové
náklady na proces (z tabulky v Příloze č. 1,
sloupce „f“), a to u každé služby pouze 
pro ten proces, který dané službě odpovídá. 

4

Praha dne 22. dubna 2005
Č.j. 14934/2005-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 37b odst. 1 písm. c) a d), § 78 odst. 2 a 6,
a § 95 bodu 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2887/2000 o zpřístupnění účastnického vedení,
vydává

cenové rozhodnutí
č. 03/PROP/2005,

____________________

1) § 2 a § 37a odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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V řádku s názvem „Celkem provozní náklady
včetně zisku (bez nákladů na billing)“ - řádek
8 - se uvede součet všech výše uvedených
nákladů pro sloupce „a“ až „v“, resp. pro jed-
notlivé služby. V řádku s názvem „Celkem
provozní náklady včetně zisku (zahrnuty 
i náklady na billing)“ - řádek 9 - se uvedou
„Celkem provozní náklady včetně zisku (bez
nákladů na billing)“ pro sloupce „a“ až „v“,
resp. pro jednotlivé služby, které jsou navý-
šené o náklady na vyfakturování jednotlivé
služby (z tabulky v Příloze č. 1, z řádku 
s názvem „Náklady na billing (na jeden řádek
na faktuře)“ - z řádku 8).

c) Do tabulky s názvem „Jednorázové ceny slu-
žeb zpřístupnění účastnického vedení nebo
jeho úseku“ v Příloze č. 5 se uvedou 
do sloupce s názvem „Jednotkový náklad“
podle uvedených odkazů jednotkové náklady
na danou službu (z tabulky v Příloze č. 2, 
z řádku s názvem „Celkem provozní náklady
včetně zisku (zahrnuty i náklady na billing)“ -
řádek 9). 

(5) Pro výpočet měsíčních cen za zpřístupnění se
použijí údaje podle tabulek, které jsou součástí
Příloh č. 3, 4, 5 a 6 tohoto cenového rozhodnutí.
Způsob výpočtu je proveden metodikou dlouho-
dobých průměrných přírůstkových nákladů
(LRAIC).
a) Do tabulky  v Příloze č. 3 se uvedou hodnoty

podle uvedených poznámek.
b) V tabulce v Příloze č. 4 se provede výpočet

podle uvedených vzorců. Nejdříve se sečtou
veškeré náklady pro jednotlivé sí�ové prvky -
výsledek je uveden v řádku 14. Následně se
celkové náklady na příslušné sí�ové prvky

vydělí jejich objemem (řádek 15) a převedou
na měsíční bázi - výsledný jednotkový měsíční
náklad je uveden v řádku 16. Následně se tyto
jednotkové náklady na sí�ové prvky vynásobí
koeficientem příslušným k jednotlivým sí�o-
vým komponentům v řádcích 17, 19, 21 a 23.
Výsledné náklady pro každou službu a sí�ový
prvek uvádí řádky 18, 20, 22 a 24. 

c) V Příloze č. 4 v buňkách c18, c20, c22 a c24
jsou uvedeny měsíční ceny za zpřístupnění
PPV, SPV, PPÚ a SPÚ. Tyto náklady se uve-
dou do tabulky „Měsíční ceny služeb zpřístup-
nění účastnického vedení nebo jeho úseku“ 
v Příloze č. 5, do sloupce s názvem „Jednot-
kový náklad“.

d) V Příloze č. 6 je uveden způsob výpočtu 
pro službu MDF Query On-line. Do buňky
„A“ vstupuje hodnota přiměřeného zisku
před zdaněním. Do řádku 1 vstupuje celkový
počet objednávek PROVIDE (PPV, SPV,
PPÚ, SPÚ) pro jednotlivé roky. V řádku 2 se
uvede podíl dotazů MDF Query On-line
vzhledem ke všem objednávkám PROVIDE 
v jednotlivých letech. Do řádku 4 vstupuje
předpokládaný počet alternativních operá-
torů využívajících služby MDF Query On-
line. Do buňky „H“ vstupuje podíl nákladů
stávajících OSS systémů, do buňky „I“ vstu-
pují náklady na upgrade OSS systémů, 
do buňky „J“ vstupuje jednotková režie.
Podle vzorců uvedených v jednotlivých řád-
kách a sloupcích se provede výpočet služby
MDF Query On-line. Výsledný měsíční pau-
šál na operátora se vypočítá v buňce „L“
„Měsíční cena za využívání služby MDF
Query on Line“ podle příslušného vzorce.
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Článek 3
Maximální ceny

(1) V souladu se způsobem výpočtu uvedeným v Článku 2, se stanovují následující maximální ceny za zpřístup-
nění bez DPH:
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Článek 4
Určené  podmínky

(1) Zpřístupnění účastnického vedení nebo jeho
úseku podle tohoto cenového rozhodnutí je povi-
nen určený držitel licence zajistit za stejných prů-
hledných, spravedlivých a nediskriminačních
podmínek, zejména cenových a ve stejné kvalitě,
za jakých je poskytuje pro služby vlastní nebo
svých organizačních složek.

(2) Určený držitel licence není oprávněn účtovat
další ceny související se službami zpřístupnění
účastnického vedení mimo ceny, které jsou stano-
veny tímto cenovým rozhodnutím, s výjimkou
nových služeb.

Článek 5
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 
25. dubna 2005.

Ing. David Stádník v.r.
předseda 

Českého telekomunikačního úřadu

(2) Ceny za službu MDF QUERY je možno účtovat dvěma způsoby, a to za každý jednotlivý dotaz nebo 
paušálně za kalendářní měsíc.



37CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2005



38 CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2005



39CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2005



40 CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2005



41CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2005



42 CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2005



43CENOVÝ VĚSTNÍK 6/2005

kterým se stanoví maximální ceny za propojení veřej-
ných telekomunikačních sítí1) pro službu koncového
volání do veřejných pevných telekomunikačních sítí.

Článek 1
Maximální ceny

1. V souladu se způsobem výpočtu uvedeným 
v článku 1 část II cenového rozhodnutí 
č. 01/PROP/2002, se stanovují následující maxi-
mální ceny za propojení:

2. U stanovených maximálních cen platí, že:
a) maximální cena za „místní“ propojení se pou-

žije v případě, pokud se koncový bod propo-
jené pevné veřejné telekomunikační sítě (dále
jen „VTS“), kde je volání ukončeno, nachází
v přístupové oblasti bránové ústředny, ve
které jsou VTS propojeny, přičemž bránovou
ústřednou je ústředna místní,

b) maximální cena za „1 tranzit“ se použije v pří-
padě, pokud se koncový bod propojené pevné
VTS, kde je volání ukončeno, nachází v pří-

stupové oblasti bránové ústředny, ve které
jsou VTS propojeny, přičemž bránovou
ústřednou je ústředna tranzitní,

c) maximální cena za „2 tranzity“ se použije 
v případě, pokud se koncový bod propojené
pevné VTS, kde je volání ukončeno, nena-
chází v přístupové oblasti bránové ústředny,
ve které jsou VTS propojeny, přičemž bráno-
vou ústřednou je ústředna tranzitní.

3. Rozsah přístupových oblastí si smluvní strany sta-
noví ve smlouvě o propojení veřejných telekomu-
nikačních sítí.

Článek 2
Určené podmínky

1. Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení
pevných VTS a na propojení mobilních VTS 
s pevnými VTS.

2. Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se cenou
za propojení rozumí cena, kterou je povinen
zaplatit provozovatel pevné VTS nebo mobilní
VTS provozovateli pevné VTS, za přenos volání
ke koncovému bodu propojené pevné VTS, 
ke kterému je připojeno koncové zařízení vola-
ného telefonního účastníka.

3. Při uplatňování cen za propojení platí zásada reci-
procity pouze pro propojení mezi pevnými VTS.

4. Cenu za sestavení volání nelze uplatnit. 
5. Cena za nepokrytou ztrátu z používání přístupové

sítě bude stanovena samostatným cenovým roz-
hodnutím ČTÚ, a to pouze v případě, pokud se
prokáže oprávněnost těchto nákladů. Do doby
vydání samostatného cenového rozhodnutí nelze
cenu za nepokrytou ztrátu z používání přístupové
sítě uplatňovat.

maximální
provoz cena za propojení

[Kč/min] bez DPH
místní silný 0,31

slabý 0,16
1 tranzit silný 0,38

slabý 0,19
2 tranzity silný 0,45

slabý 0,22

5

Praha dne 22. dubna 2005
Č.j. 14938/05-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a odst. 6 a v souladu s § 95 bod
7 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

a v návaznosti na cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2002, část II, článek 1,
vydává  

cenové rozhodnutí
č. 04/PROP/2005,

____________________

1) § 37 odst.  2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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6. Cenu za zřízení a/nebo pronájem propojovacích
telekomunikačních okruhů lze uplatňovat samo-
statně.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

Zrušuje se cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2004 ze dne
7. ledna 2004.

Článek 4
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 
25. dubna 2005.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu
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kterým se stanoví ceny za propojení pevných veřejných
telekomunikačních sítí1) pro poskytování telekomuni-
kačních služeb zprostředkování vytáčeného (komuto-
vaného) přístupu uživatelů ke službám sítě Internet
prostřednictvím propojovacího bodu.

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se rozumí
a) originujícím operátorem provozovatel veřejné

pevné telekomunikační sítě, v síti kterého
bylo internetové volání započato,

b) internetovým voláním volání prostřednictvím
vytáčeného (komutovaného) přístupu ke služ-
bám sítě Internet.

Článek 2
Maximální ceny za originaci

(1) V souladu se způsobem výpočtu uvedeným v
článku 2 cenového rozhodnutí č. 04/PROP/2003,
se stanovují následující maximální ceny za propo-
jení za originaci internetového volání:

(2) V souladu s odstavcem 3 článku 2 cenového roz-
hodnutí č. 04/PROP/2003, byl stanoven cenový
koeficient „k“ ve výši 1. 

(3) Cena za originaci na místní ústředně je hrazena 
v případě propojení na místní ústředně na straně
originujícího operátora za provoz od účastníků
přímo připojených na místní ústředně nebo 
na RSU dané místní ústředny, na které jsou oba
operátoři propojeni. Cena za originaci na tran-
zitní ústředně je hrazena v případě propojení 
na tranzitní ústředně na straně originujícího ope-
rátora  nebo v případě propojení na místní
ústředně na straně originujícího operátora za pro-
voz od účastníků připojených na jiné místní
ústředně, než na které jsou oba operátoři propo-
jeni.

Článek 3
Minimální ceny za terminaci

(1) V souladu se způsobem výpočtu uvedeným v
článku 3 cenového rozhodnutí č. 04/PROP/2003,
se stanovují následující minimální ceny za propo-
jení za terminaci internetového volání:

maximální
provoz cena za originaci

[Kč/min] bez DPH
místní silný 0,31

slabý 0,16
1 tranzit silný 0,38

slabý 0,19

6

Praha dne 22. dubna 2005
Č.j. 12116/2005-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6 a v souladu s § 95 bod 7
zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

a v návaznosti na cenové rozhodnutí č. 04/PROP/2003 ze dne 23. září 2003,
vydává  

cenové rozhodnutí
č. 05/PROP/2005,

____________________

1) § 37 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb.

minimální
provoz cena za terminaci 

[Kč/min] bez DPH
místní silný 0,19

slabý 0,07
1 tranzit silný 0,09

slabý 0,03
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(2) Cena za terminaci na místní úrovni je hrazena 
v případě umístění bodu propojení na místní
ústředně na straně originujícího operátora za pro-
voz od účastníků přímo připojených na místní
ústřednu nebo na RSU dané místní ústředny, 
na které jsou oba operátoři propojeni.
Cena za terminaci pro tranzit je hrazena v pří-
padě umístění bodu propojení na tranzitní
ústředně na straně originujícího operátora nebo 
v případě propojení na místní ústředně na straně
originujícího operátora za provoz od účastníků
připojených na místní ústředně, než na které jsou
oba operátoři propojeni. 

(3)  Přiměřený zisk se do ceny za terminaci zahrnuje 
ve výši 12,87 % z vloženého kapitálu.

Článek 4
Určené podmínky

Při  uplatňování  cen  za  propojení  platí  určené  pod-
mínky uvedené v článku 4 cenového rozhodnutí 
č. 04/PROP/2003.

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Článek 1 odst. 3 cenového rozhodnutí 

č. 07/PROP/2002 ze dne 3. září 2002.

2. Článek 2 odst. 5 cenového rozhodnutí 
č. 04/PROP/2003 ze dne 23. září 2003.

3. Článek 3 odst. 7 cenového rozhodnutí 
č. 04/PROP/2003 ze dne 23. září 2003. Dosavadní
odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

Článek 6
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 
25. dubna 2005. 

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu
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kterým se mění cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004,
ze dne 1. dubna 2004.

Článek 1

(1) Článek 4 odst. 4 se mění takto:
„Maximální ceny stanovené v Článku 3 neobsa-
hují cenu spojenou s „nadhovorovým“ pásmem 
v přístupové síti. Maximální měsíční cena za pro-
pojení, kterou bude platit provozovatel pevné
VTS2 provozovateli pevné VTS1, se navýší 
o částku odpovídající maximální ceně za sdílený
přístup k účastnickému vedení ve výši 158,-
Kč/měsíc.“.

(2) Článek 4 odst. 8 se zrušuje.

Článek 2

Dodatek nabývá účinnosti dnem 25. dubna 2005. 

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

7

Praha dne 22. dubna 2005
Č.j. 14935/2005-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6, a v souladu s § 95 bodem 7
písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

vydává  

dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 03/PROP/2004,
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kterým  se  mění  cenové  rozhodnutí  Českého teleko-
munikačního úřadu č. 02/PROP/2003 ze dne 2. června
2003 a zrušuje dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí 
č. 02/PROP/2003.

Článek 1

1. Poznámka pod čarou č. 3 se mění takto:

„3) Cenové rozhodnutí č. 02/PROP/2005, ze dne
25. března 2005.“.

2. V článku 3 se mění text „3,68 Kč/min“ na „3,13
Kč/min“.

Článek 2

Zrušuje se dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí 
č. 02/PROP/2003 ze dne 18. března 2004.

Článek 3

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

8

Praha dne  25. března 2005
Č.j. 9129/05-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6
a v souladu s § 95 bod 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

v souladu s § 1 odst. 6  a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
vydává  

dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí
č. 02/PROP/2003,
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kterým  se  mění  cenové  rozhodnutí  Českého 
telekomunikačního úřadu č. 03/PROP/2003 ze dne 
2. června 2003 z důvodu vydání cenového rozhodnutí 
č. 04/PROP/2005.

Článek 1

1. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) Cenové rozhodnutí č. 04/PROP/2005, ze dne
22. dubna 2005.“.

2. Článek 3 včetně nadpisu zní:

„Maximální ceny

S ohledem na způsob výpočtu v článku 2 se stanovují
následující maximální ceny za propojení:

“.

Článek 2

Zrušuje se dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí 
č. 03/PROP/2003 ze dne 7. ledna 2004. 

Článek 3

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 25. dubna 2005.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

9

Praha dne 22. dubna 2005
Č.j. 14939/05-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6 a v souladu s § 95 bod 7
písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6  a § 10 zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
vydává  

dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 03/PROP/2003,

maximální
provoz cena za propojení

[Kč/min] bez DPH
místní silný 0,33

slabý 0,18
1 tranzit silný 0,40

slabý 0,21
2 tranzity silný 0,47

slabý 0,24
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kterým  se  mění  cenové rozhodnutí Českého tele-
komunikačního úřadu č. 04/PROP/2003 ze dne 
23. září 2003 z důvodu vydání cenového rozhodnutí 
č. 04/PROP/2005.

Článek 1

Poznámka pod čarou č. 3 zní takto:

„3) Cenové rozhodnutí 04/PROP/2005, ze dne 
22. dubna 2005.“.

Článek 2

Zrušuje se dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí 
č. 04/PROP/2003 ze dne 7. ledna 2004. 

Článek 3

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem  25. dubna 2005.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

10

Praha dne 22. dubna 2005
Č.j. 14941/05-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6 a v souladu s § 95 bod 7
písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6  a § 10 zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
vydává  

dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 04/PROP/2003,
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kterým se doplňuje a mění cenové rozhodnutí 
č. 05/PROP/2003 ze dne 26. září 2003.

Článek 1

V článku 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Provozovatel VTS2 tarifikuje koncové uživatele
podle způsobů tarifikace příslušných cenových
plánů využívaných koncovými uživateli. Způsob
tarifikace ze standardní nabídky způsobů tarifi-
kace provozovatele VTS2 nastavených pro své
vlastní služby určí poskytovatel služby se sdíle-
nými náklady po dohodě s provozovatelem VTS1.

Na základě dohody mezi VTS1 a VTS2 lze 
za dohodnutých podmínek tarifikovat na straně
koncového uživatele i jiným způsobem.“.

Dosavadní odstavce 4, 5 a 6  se označují jako odstavce
5, 6 a 7.

Článek 2

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem  15. dubna  2005. 

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

11

Praha dne 14. dubna 2005
Č.j. 10526/05-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6, a v souladu s § 95 bod 7
písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
vydává   

dodatek č. 2 k cenovému  rozhodnutí č. 05/PROP/2003,
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kterým  se  mění  cenové rozhodnutí Českého tele-
komunikačního úřadu č. 09/PROP/2002 ze dne 
20. prosince 2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30. července 2003 z důvodu vydání cenového rozhod-
nutí č. 04/PROP/2005.

Článek 1

Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Cenové rozhodnutí č. 04/PROP/2005, ze dne 
22. dubna 2005.“.

Článek 2

Zrušuje se dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí 
č. 09/PROP/2002 ze dne 7. ledna 2004. 

Článek 3

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 25. dubna 2005.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

12

Praha dne 22. dubna 2005
Č.j. 14944/05-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6 a v souladu s § 95 bod 7
písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6  a § 10 zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
vydává  

dodatek č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 09/PROP/2002,
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Zastupitelstvo města Mostu usnesením č. II/2005/12/13
ze dne 31. března 2005 podle § 10 písm. a) a § 84 odst.
2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) a podle § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oce-
ňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), stanoví:

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1
písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. (dále jen zákon), se
podle § 10 zákona vydává pro území statutárního města
Mostu cenová mapa stavebních pozemků č. 3 (dále jen
cenová mapa). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění
stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Článek 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28
vyhlášky Ministerstva financí č.l 540/2002 Sb., kterou sš
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). 

Článek 3

V případě nesouladu oceňovaného pozemku (§ 9
zákona) v cenové mapě s jeho skutečným stavem 
v terénu se postupuje podle § 27 odst. 4 vyhlášky. 

Článek 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající 
při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat 
na odbor městského majetku Magistrátu města Mostu
informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle 
a názvu katastrálního území, v němž se prodaný sta-
vební pozemek nachází.

Článek 5

Cenová mapa v rozsahu 46 mapových listů grafické
části na digitální katastrální mapě v měřítku 1: 5 000,
jednoho listu mapového kladu a 14 stran textové části,
tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky. 

Článek 6

Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách 
na odboru městského majetku Magistrátu města
Mostu, ul. Radniční 1.

Článek 7

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Zastupitelstva
města Mostu č. 2/01 ze dne 28. 06. 2001.

Článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 5. 2005.

JUDr. Hana Jeníčková Ing. Vladimír Bártl
náměstkyně primátora primátor města

13

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
statutárního města Mostu
ze dne 31. března 2005,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 3
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Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku - SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 
090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného:
jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně 
po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizo-
vány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného do jeho úhrady jsou posílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prová-
děny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15
dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako
běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO
(právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) 
a kmenové číslo předplatitele.
Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy
Praha, č. j. 2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské repub-
lice povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444/94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., 
Drtinova 10, 150 00 Praha 5, telefon 257 018 111; 

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
Praha 5, E. Peškové 14, tel./fax 257 320 049,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, Nádražní 29, tel. 596 120 690.
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180 00 Praha 8, telefon 257 042 628, 257 042 873; fax 257 042 682.
Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pekařova 4, 
181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky 
ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, telefon, 
fax: 00421 244 454 599, 00421 244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od předplati-
telů vybíráno formou záloh ve výši oznámené v Cenovém věstníku. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
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HVB banka Praha, č. ú. 49 40 22 70/2700. Sazba a tisk: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.


